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 PROCEDURA  

de eliberare a licentelor de traseu prevazute in O.U.G. nr.42/2014 pentru prelungirea 

valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport in baza carora se 

efectueaza serviciile regulate de transport de persoane intre municipiul Bucuresti si 

localitatile judetului Ilfov 

 

 

Avand in vedere situatia extraordinara si urgenta a asigurariii continuitatii serviciului 

regulat de transport persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile din judetul Ilfov, 

termenul prevazut la alin.(2) al articolului unic din O.U.G. nr.30/2013 aprobata cu modificari 

prin Legea nr.225/2013, a fost prorogat pana la data de 30 iunie 2015. In acest sens, urmeaza 

sa fie eliberate licente de traseu insotite de grafice de circulatie pentru autobuzele detinute si 

nominalizate de catre operatorii de transport, cu plata tarifului aferent, dupa cum urmeaza: 

1. Operatorii de transport care detin licente de traseu valabile la data in vigoare a 

OUG nr.42/2014 pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a 

programului de transport in baza carora se efectueaza serviciile regulate de 

transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, vor 

depune pana la data de 30.06.2014 inclusiv, la agentia teritoriala ARR care a emis 

licentele de traseu in urma sedintei de atribuire din anul 2008, o solicitare de 

eliberare a licentelor de traseu conform Anexei la prezenta metodologie. 

2. Tariful de eliberare a unei licente de traseu pentru o cursa pentru perioada 

01.07.2014 – 30.06.2015 (1 an calendaristic) este cel prevazut in O.M.T.I. 

nr.1104/2009 pentru modificarea anexei la O.M.T.C.T. nr.2156/2005 privind 

tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Romana – ARR. 

Astfel, avand in vedere ca tariful prevazut pentru eliberarea licentei de traseu 

pentru o cursa pentru 5 ani este de 650 lei, tariful aferent perioadei 01.07.2014 – 

30.06.2015 va fi de 130 lei. 

3. Operatorii de transport pot inlocui autobuzele titulare pe traseele cuprinse in 

programului de transport in baza caruia se efectueaza serviciile regulate de 

transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, cu 

orice autobuz al carui an de fabricatie este cel putin egal cu anul de fabricatie al 

autobuzului pe care il inlocuieste, conform prevederilor alin.(3) al articolului unic 

din O.U.G. nr.42/2014. Avand in vedere aceasta prevedere, se va verifica daca 

autovehiculul nominalizat in cerere de catre operatorul de transport pe cursa 

respectiva are cel putin acelasi an de fabricatie cu al autobuzului pe care il 

inlocuieste, precum si daca acesta detine copie conforma in termen de valabilitate. 

 

 

 

 

 

  


